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In deze rubriek worden 
oude foto's uit Oegst
geest onder de loep ge
nomen. Hoe was het 
toen? Welke Oegstgees
tenaren leefden in die 
tijd? Hoe is het nu? 
Wat is er veranderd? 
Wie leven en werken er 
nu op deze plek? Deze 
week kijken we naar In 
deze rubriek worden 
oude foto's uit Oegst
geest onder de loep ge
nomen. Hoe was het 
toen? Welke Oegstgees
tenaren leefden in die 
tijd? Hoe is het nu? 
Wat is er veranderd? 
Wie leven en werken er 
nu op deze plek? Deze 
week kijken we naar de 
boerderij van Heems
kerk ofwel De Voscuyl. 
De foto's zijn af
komstig van de Vereni
ging Oud Oegstgeest._ 

Bij oudere Oegstgeestena
ren is rijksmooument Boer
derij De Voscuyl aan de 
Voscuyl 17 nog steeds be
kend ais de boerderij van 
Heemskerk en daarvoor als 
boerderij van Van dr;: r 
Hulst Het is het restant van 
een zestiende-eeuwse boer
derij , destijds deel uitma
kende van een aantal boer
derijen die alle gelegen 
waren aan de Pastoorswete
ring en met een oprijlaan 
verbonden waren met de 
Heereweg, thans Rijngees
terstraatwcg. Het oude 
woonhuis is gedee ltelijk wit 
gep lei sterd met enkele bij
zondere elementen: boven 
de smalle raamkozijnen in 
de zuidelijke gevel zijn 
twee fraaie met maaswerk 
gevulde korfboogjes. De in 
de zeventiende eeuw ver
bouwde boerderij bleef tot 
1962 intact De boerderij 
werd steeds vererfd en pas 
in 1799 is de boerderij ge
veild, omschreven als een 
hechte, sterke, weldoor
timmerde woning met stal
ling voor koeien en paar
den, twee hooibergen en 
schuur en bijbehorende 18 
morgen land (een Rij nland
se morgen was 8.516 m2). 
In 1843 kocht Baron van 
Wijkerslooth, bisschop van 
Curium en eigenaar van het 
aangrenzende landgoed 
Duinzicht, de boerderij en 
legateerde deze later aan de 
R.K. kerk Sint Willibrord te 
Oegstgeest. Arie van der 
Hulst was de eerste pachter 
en daarna betrok de familie 
Heemskerk de boerderij . De 
boerderij was een melkvee
bedrijf en in de kelder met 
rode tegels en een gewelfd 
plafond werd ook kaas ge
maakt 
In 1960 werd de boerderij 
eigendom van de gemeente 
Oegstgeest B& W waren 
voor afbraak maar gelukkig 
waren er zowel lokale als 
nationale autoriteiten, die 
zich sterk maakten voor het 
behoud van de boerderij. 
Na veel getouwtrek kwam 
men tot een compromis: het 
woonhuis bleef gespaard. 
Alle andere bebouwing is in 
1962 afgebroken om plaats 
te maken voor woonhuizen 
en sportvelden. 

Voor de toelichting is dank 
verschuldigd aan mevrouw 
M. Wesseling-Teppema. 
Bijgaande foto's en toe
lichting zij n met vele ande
re (negentig) foto's en toe
lichtingen van boerderijen 

Boerderij De Voscuyl, voor 1962 (foto van Loek de Groot uit de collectie van de 
Vereniging Oud Oegstgeest) In een winters landschap zijn de bijgebouwen nog 
mooi te zien waaronder de hooischuur. Deze foto toont op de voorgrond een mar
kante boom. Het is een beuk en die staat in het b~s van Wijckersloot; de beuk 
heeft vanwege de bijzondere vorm en vanwege de kracht die hij uitstraalt een be
roemde pen in beweging gezet: die van Jan Wo/kers. In zijn boek Terug naar 
Oegstgeest maakt hij melding van de boom in een gesprek tussen Jans vader en 
moeder. De schrijver laat zUn vader omkijken naar "Een prachtige goudgele door 
God geschapen beuk.". De takken deden Jan als kind denken aan zijn vaders ge
spierde armen. 

Boerderij De Voscuyl. (datering en fotograaf onbekend, uit de collectie van de 
Vereniging Oud Oegstgeest.) 

. Voormalige boerderij De Voscuyl is nu in gebruik als woonhuis, zomer 2003. 
. (foto Henny van Werkhoven gemaakt voor de Vereniging Oud Oegstgeest) 

in Oegstgeest te zien op een 
cd-rom getite ld Boerderijen 
in Oegstgeest en uitgegeven 

vanwege Het Jaar -van de 
Boerderij 2003. De cd-rom 
is te koop bi i tabakszaak 

Andries Nek,- De Kém
penaerstraat 25 in Oegs
geest 


